
 

 1 

 

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ACTA 

 

 

Data: 26/11/2009 

Local: Acção Social 

Hora de começo: 10.00 horas 

Hora de encerramento: 12.20 horas 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Aprovação da acta da reunião anterior; 

3. Proposta editorial para o Boletim nº0 da Rede Social; 

4. Proposta para constituição e organização do Grupo de Trabalho “Formação, 

Emprego e Empreendedorismo”. 

 

---------------------------- 

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

O Dr. Victor Ramos informou acerca da abordagem feita junto do Município por parte 

do Prof. Ricardo Pedro, em representação da Equipa de Apoio às Escolas do Oeste, no 

sentido de, localmente, ser avaliada a pertinência desta estrutura e/ou dos agrupamentos 

de Escolas de Peniche poderem integrar o CLAS de Peniche, em representação do 

Ministério da Educação. Tendo a proposta sido colocada à consideração do Núcleo 

Executivo, defendeu este órgão a pertinência da representação do sector da Educação ao 

nível do CLAS e que essa representação deveria ser assumida pelos Agrupamentos de 

Escolas, por serem estruturas locais da Educação, que estão em contacto directo com a 

realidade escolar local e, em face disso, se afiguram como interlocutores privilegiados 

do CLAS para a área da educação. 

 

Informou também acerca da proposta feita pelo CRI/Oeste para a realização de um 

workshop, no próximo dia 16 de Janeiro, intitulado “Democracia Participativa e 

Igualdade de Oportunidades”, com a finalidade de contribuir para a capacitação de 

agentes locais responsáveis pela intervenção social. 

 

Na sequência das iniciativas da Cercipeniche e da Adepe em divulgar junto da Rede 

Social as propostas formativas a que se candidataram, foi dado conhecimentos dessas 

propostas. 

 

A Enf.ª Clara Abrantes deu a informação de que se tinha realizado o 1º Fórum 

Comunitário no âmbito do Projecto GPS – Gestão de Proximidade para a 

Sustentabilidade, que decorreu no passado dia 14 de Novembro, nas instalações do 

Gabinete de Proximidade situado no Sítio da Bica e se destinou a abranger os 

moradores do Edifício Coosofi, cuja finalidade foi mobilizar a população para os 

processos de decisão em torno do bairro, tendo sido registado um total de 74 

participantes (44 moradores e 31 interlocutores de organizações locais). 
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Informou acerca da proposta de participação do Município de Peniche, em 

representação do CLAS, numa parceria a constituir no âmbito de uma candidatura 

apresentada pela REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza - ao Programa Nacional do 

AECPES - Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social, que irá ser 

implementado no ano de 2010. Referiu que esta proposta surgiu na sequência do convite 

dirigido pelo Núcleo Distrital de Lisboa da REAPN às entidades integrantes da 

Plataforma Supraconcelhia do Oeste, da qual faz parte o CLAS de Peniche, o qual foi 

efectuado na última reunião desta estrutura regional da Rede Social, realizada no 

passado dia 6 de Novembro. 

 

Informou acerca do agendamento da próxima reunião plenária do CLAS e da respectiva 

ordem de trabalho, a ter lugar no próximo dia 17 de Dezembro, no Auditório Municipal. 

 

Por fim, o Senhor João Augusto Barradas deu conhecimento de que a CNIS – 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, estava a promover um 

conjunto de acções de formação, que estão a decorrer nas instalações do Centro 

Solidariedade e Cultura de Peniche e que são direccionadas aos próprios trabalhadores 

da instituição. 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior, 

realizada no passado dia 15 de Outubro, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por 

ter sido previamente enviada aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. PROPOSTA EDITORIAL PARA O BOLETIM Nº0 DA REDE SOCIAL 

 

Foi apresentada e discutida uma proposta editorial para o boletim nº0 da Rede Social. 

Conforme foi sublinhado pela Enf.ª Clara Abrantes, esta proposta surge na sequência da 

sugestão feita aos parceiros do CLAS pelo Presidente, na reunião plenária de 26 de 

Fevereiro de 2009, para se editar uma publicação da Rede Social que faça a divulgação 

do conjunto diverso de iniciativas de intervenção social que acontecem ou são propostas 

no/para o concelho de Peniche.  

 

Como forma de valorizar e incentivar a divulgação dos projectos no contexto da Rede 

Social, de modo a favorecer o papel do CLAS no que diz respeito à optimização dos 

serviços e equipamentos de apoio social e à promoção de uma cobertura territorial 

equitativa e eficaz, e, igualmente, de modo a promover a necessária mobilização, 

concertação e convergência inter-institucional, propõe-se, em jeito de discriminação 

positiva, recobrir nesta publicação todos os projectos recentes que foram submetidos à 

análise do CLAS, entre 2006 e 2009. Neste sentido, propõe-se que a delimitação das 

iniciativas a divulgar na publicação seja circunscrita àquelas que foram divulgadas no 

âmbito da Rede Social nesse período.  

 

Na sequência da discussão levada a cabo, os membros do Núcleo Executivo ficaram de 

entregar eventuais contributos até à próxima reunião deste órgão. 
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4. PROPOSTA PARA CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO GRUPO DE 

TRABALHO “FORMAÇÃO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO” 

 

Dando sequência ao propósito de constituir um grupo de trabalho temático no seio do 

CLAS para as áreas da “Formação, Emprego e Empreendedorismo”, foi apresentada e 

discutida uma proposta para constituição e organização do referido grupo de trabalho. 

Na sequência da discussão, os membros do Núcleo Executivo ficaram de entregar 

eventuais contributos até à próxima reunião deste órgão. 

 

 

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO 

 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o próximo dia 10 de 

Dezembro, quinta-feira, às 9h30, a ter lugar nas instalações do Centro Solidariedade e 

Cultura de Peniche, mediante o convite desta instituição no sentido de proporcionar ao 

Núcleo Executivo uma visita às instalações da nova creche. 

 

 ____________________________________ 

 

 

O Técnico Superior do Município de Peniche 

 

Victor Ramos 
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